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Projekt „Rehabilitacja onkolagiczna dla mieszkańców województw łódzkiego" 
jest yyspółfinansoyyany z Europejskiego Funduszu Społecznego vy ramach RPO WŁ na iata 2014-2020 oraz budżetu yyojewradztwa łódzkiego 

Łódź, 20.08.2020 r. 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Ogłoszenie dotyczące opracowania graficznego, przygotowanie do druku i wydruku poradnika dla 
pacjenta w ramach projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

Zamawia jący: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Łodzi, 
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, NIP: 729-234-55-99, REGON 000295403 

1. Zamawiający: 
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, 
93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, NIP: 729-234-55-99, REGON 000295403 

2. Przedmiot zamówienia 
Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku i wydruk poradnika dla pacjenta w ramach projektu 
„Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

Zakres usługi: 
a) opracowanie graficzne i przygotowanie do druku 6 rodzajów materiałów edukacyjnych dla pacjentów -
uczestników projektu. 
Zakres usługi w tym zakresie w szczególności obejmuje: 
• opracowanie graficzne w formacie A5 materiałów tekstowych dostarczonych przez Zamawiającego; 
• zapewnienie redakcji tekstu językowej i technicznej; 
• składania i łamania tekstu; 
• przygotowanie do druku. 
Szata graficzna powinna zostać tak dobrana, aby zapewnić przejrzystość materiałów oraz uwypuklenie 
kluczowych treści. 
Przewidywana objętość każdego materiału - 12 stron. 

b) wydruk materiałów edukacyjnych w łącznej ilości 1 885 szt. 
Dane techniczne do wydruku: 
• format A5 
• 12 stron + 4 okładka 
• wnętrze 120g mat 
• okładka 250 g mat + folia mat na zewnątrz okładki 
• zszywki 
• druk dwustronny 
• kolor CMYK 4+4 

WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: nie później niż 7 dni po dostarczeniu przez Zamawiają
cego tekstowego materiału merytorycznego. 

Z wybranym wykonawcą podpisana zostanie Umowa w zakresie określonym w pkt.2 niniejszej oferty. 



3. Warunki udziału w postępowaniu 
Do udziału w postępowaniu mogą zgłaszać się oferenci którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie 
oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

4. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT 

W ofercie proszę podać koszt netto i brutto wykonania usługi. 
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na jeden ze wskazanych zakresów. 

5. Kryteria oceny nadesłanych ofert. 

Zamawiający dokona oceny jedynie ofert spełniających wymagania przedstawione w 2 i 3. 
Kryterium oceny : 100 % cena. 

6. Sposób przygotowania i złożenia oferty. 

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim. 
2) Oferta musi zawierać wypełniony „Formularz ofertowy" (załącznik Nr 1) 
3) Oświadczenie (załącznik Nr 2) 
4) Podpisana ofertę wraz z załącznikami należy przesłać mailem na adres ba.zdzlenickatgkopernik.lodz.pl 

do dnia 02.09.2020 r. lub dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście / listem poleconym / 
kurierem do dnia 02.09.2020 r. 

Decyduje data faktycznego wpływu oferty do Zamawiającego. 
Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone. 

Opakowanie/koperta powinna być oznaczona w następujący sposób; 

Oferta „Opracowanie graficzne, przygotowanie do druku I wydruk poradnika dla pacjenta w ramach 
projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii 

im. M. Kopernika w Ł o d z i , 

93-513 Łódź, ul. Pabianicka 62, 

KANCELARIA 
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Projekt „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województw łódzkiego" 
jest yyspótfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

Zal. nr 1 

FORMULARZ OFERTOWY 

Dotyczący opracowania graficznego, przygotowanie do druku i wydruku poradnika dla pacjenta w ramach 

projektu „Rehabilitacja onkologiczna dla mieszkańców województwa łódzkiego" 

DANE OFERENTA 

Nazwa Oferenta / 

Województwo: 

Kod pocztowy: 

Miejscowość: 

Ulica; 

nr domu, nr lokalu: 

e-mail do kontaktu: 

Telefon do kontaktu: 

Zakres usługi 
Opracowanie graficzne i przygotowanie do druku 6 rodzajów 
materiałów edukacyjnych dla pacjentów - uczestników projektu. 

Cena (netto): 

Cena (brutto): 
Przewidywany 
termin realizacji: 
Zakres usługi Wydruk materiałów edukacyjnych w łącznej ilości 1 885 szt. 

Cena (netto): 

Cena (brutto): 
Przewidywany 
termin realizacji: 

(miejscowość, data) Podpis oferenta 
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Projekt „Rehabilitacjo onkologiczna dla mieszkańców województw łódzkiego" 
jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 oraz budżetu województwa łódzkiego 

Zał. nr 2 

O Ś W I A D C Z E N I E DO OFERTY 

Oświadczam, że posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem 

technicznym I osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

(miejscowość, data) Podpis oferenta 


